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يتوجه ماليني األميركيني غدًا الى صناديق االقتراع الختيار
رئيسهم الخامس واألربعني ،فيما تشير التوقعات الى حصول
املتنافسني على النسب نفسها تقريبًا ،في وقت يبدو فيه
أن الرئيس قد حصل على دفع إضافي من العاصفة «ساندي»

مؤيدو أوباما
يستمعون
لخطابه في
فيرجينيا
اول من امس
(جايسون ريد ــ
رويترز)

يوم املواجهة الكبرى غدًا
حملة رومني تندم على خيار نائب الرئيس ...وحظوظ أوباما ترتفع مع
«ساندي» وتقرير البطالة ودعم عمدة مدينة نيويورك
ديما شريف
م��ن ب�ين  44رئيسًا أميركيًا تعاقبوا منذ
انتخاب جورج واشنطن رئيسًا في ،1788
ل��م ينجح س���وى  16منهم ف��ي االس��ت��م��رار
دورة ان��ت��خ��اب��ي��ة ث���ان���ي���ة .وي���ح���ي���ل ب��ع��ض
الباحثني في العلوم السياسية ذل��ك على
رغ���ب���ة دف���ي���ن���ة ل�����دى األم���ي���رك���ي�ي�ن ف����ي ع���دم
التشبه بامللكيات في شيء ،وعلى رغبتهم
في رئيس جديد عساه يحسن أوضاعهم،
ويصحح أخطاء من سبقه.
ق���د ي��ن��ط��ب��ق ه����ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��رئ��ي��س
الحالي ب��اراك أوباما ،الذي يواجه صباح
الغد ربما أه��م ي��وم ف��ي حياته .أه��م حتى
م���ن ان��ت��خ��اب��ه ف���ي امل����رة األول������ى .وق����د ي��رى
ّ
البعض أن أداء أوباما الباهت في املناظرة
األول���������ى ال����ت����ي ج���م���ع���ت���ه م�����ع م���ن���اف���س���ه ق��د
ّ
املترددين
تبقى في أذه��ان الناس ،وتدفع
ال���ى ان��ت��خ��اب روم���ن���ي .م��ع��ظ��م األرق������ام في
استطالعات الرأي تشير الى تقدم أوباما،
ع��ل��ى ن��ح��و ط��ف��ي��ف ج����دًا ،ع��ل��ى روم���ن���ي ،أو
ّ
ح��ت��ى ت��ع��ادل��ه��م��ا .وي��ش��ي��ر ال��ب��ع��ض ال���ى أن
أرق��ام األي��ام االخيرة في االنتخابات عادة
ّ
ال تخطئ ،ما يعني أن اوباما لديه الحظ
األوفر في أن يكون رئيسًا ،ويصبح الرقم
 17في الئحة الناجحني بإعادة انتخابهم.
ّ
ال ش��ك أن اع��ص��ار «س���ان���دي» ال���ذي ض��رب
ال����س����اح����ل ال����ش����رق����ي ل�����ل�����والي�����ات امل���ت���ح���دة
األسبوع املاضي قد ساعد على رفع ،ولو
على نحو طفيف ،أرقام أوباما ،الذي أوقف
حملته االن��ت��خ��اب��ي��ة وت��ف��رغ إلدارة األزم���ة
من موقعه كقائد للبالد .ولم تنفع جهود
روم���ن���ي ف���ي ج��م��ع ال��ت��ب��رع��ات ف���ي تلطيف
ص����ورت����ه أم������ام ال����ذي����ن ض��رب��ت��ه��م ال���ك���ارث���ة
املناخية .وق��د يكون الحديث ال��ذي أفشى
ب���ه أح����د م��س��اع��دي أوب���ام���ا م��س��اء ال��س��ب��ت
لصحافي ف��ي ج��ري��دة «بوليتيكو» يظهر
حجم الورطة التي يجد فيها رومني نفسه
ّ
ال��ي��وم ،إذ ق��ال املصدر املجهول الهوية إن
روم����ن����ي ك�����ان ح���ت���ى ت���م���وز امل����اض����ي ي��ري��د
اختيار حاكم والية نيوجيرسي ،املنكوبة
ال���ي���وم ،ك��ري��س ك��ري��س��ت��ي ،ن��ائ��ب��ًا ل���ه ،لكنه
ع���اد وغ ّ��ي��ر رأي����ه ب��ع��د ع��ودت��ه م��ن حضور
أوملبياد لندن ،واختار نائبه الحالي بول
راين .ربما يشعر املحيطون برومني اليوم
ب��ه��ول خسارتهم ،إذ منذ أي���ام وكريستي
ي����ت����ص����در ع����ن����اوي����ن ال����ص����ح����ف ون�����ش�����رات
األخ���ب���ار ،وخ��ص��وص��ًا ب��ع��د زي�����ارة أوب��ام��ا
ل��ل��والي��ة ي���وم األرب���ع���اء امل���اض���ي ،وت��ج��وال��ه
م��ع حاكمها ع��ل��ى امل��ن��اط��ق األك��ث��ر ت��ض��ررًا
من اإلعصار .قد يكون مستشارو رومني
ي��ح��س��ب��ون ك��م ك��ان��ت ستستفيد حملتهم
م��ن ال��ظ��ه��ور اإلع�ل�ام���ي لكريستي ل��و ك��ان
ّ
االخ���ت���ي���ار ق���د وق����ع ع��ل��ي��ه ،وخ��ص��وص��ًا أن
الصحف املقربة جدًا من الديموقراطيني،
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت م��س��ان��دت��ه��ا ألوب���ام���ا ،تشيد
ب��ج��ه��ود ك��ري��س��ت��ي م��ن��ذ أي����ام ف���ي اإلس����راع
ب��رف��ع أن��ق��اض اإلع��ص��ار وم��س��اع��دة سكان
ال��والي��ة .ورب��م��ا يشعر مستشارو رومني
بالسخط م��ن ج���راء إش����ادة كريستي ب��رد
ف��ع��ل أوب���ام���ا ال��س��ري��ع مل��س��اع��دة ا ّل���والي���ات
امل��ن��ك��وب��ة .وي��ل ّ��م��ح ال��ب��ع��ض إل���ى أن����ه ل��و لم
حملة رومني
يشعر كريستي بالخذالن من ّ
ن��ت��ي��ج��ة اي���ه���ام���ه ألس���اب���ي���ع ب���أن���ه س��ي��ك��ون
امل��رش��ح األك��ي��د ملنصب نائب ال��رئ��ي��س ،ثم
اختيار ب��ول راي��ن مكانه ،ملا ك��ان قد أشاد
بأوباما بطريقة «لطيفة جدًا».
وي��ت��راف��ق ك��ل ذل��ك م��ع شبه اختفاء لنائب
روم��ن��ي ب��ول راي���ن ،ال���ذي ينتقل م��ن والي��ة
ألخ���������رى ل���ح���ش���د ال������ن������اس ،ل����ك����ن ال ت���ق���وم
خطاباته بحشد اإلع�لام��ي�ين للكتابة عن
ج���ه���وده ،وي��ف��ض��ل ال��ج��م��ي��ع ال��ت��رك��ي��ز على
روم���ن���ي ن��ف��س��ه .ول����م ي��ظ��ه��ر راي�����ن ف���ي أي

مقابالت تلفزيونية محلية منذ  8تشرين
االول امل��اض��ي ،وه��و ال���ذي ك��ان يمكن ،في
األسابيع األولى الختياره نائبًا للرئيس،
رؤي��ت��ه ف��ي ك��ل األوق����ات على ك��ل املحطات
التلفزيونية املحلية والوطنية .وه��و قام
ب��م��ا ي���ق���ارب  125ظ���ه���ورًا ت��ل��ف��زي��ون��ي��ًا في
ث��م��ان��ي��ة أس��اب��ي��ع ف��ق��ط ،ليختفي ب��ع��د ب��دء
املناظرات الرئاسية.
بالطبع ال ي��س��اع��د ح��ظ��وظ روم��ن��ي خيار
ع��م��دة م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك ،م��اي��ك ب��ل��وم��ب��رغ،
التصويت ألوباما في انتخابات الغد ،إذ
اعلن بلومبرغ ،وهو جمهوري ،لكن ّ
تحول
إل���ى م��س��ت ّ��ق��ل ،ف��ي م��ق��ال��ة كتبها الخميس
املاضي ،أنه اختار أوباما بسبب برنامجه
مل��ك��اف��ح��ة االح���ت���ب���اس ال����ح����راري وال��ت��غ��ي��ر
املناخي ،وخصوصًا بعدما تخلى رومني
عن خططه البيئية ،التي ك��ان ينادي بها
ح��ي�ن ك�����ان ح���اك���م���ًا مل���اس���اش���وس���ت���س ،ل��ك��ن
ّ
البعض يقول إن نائب أوباما ،جو بايدن،
ه��و م��ن أق��ن��ع بلومبرغ بمساندة أوب��ام��ا،
لكونه صديقه منذ سنوات طويلة.
وكان تقرير البطالة الصادر يوم الجمعة
امل��اض��ي ،وكما يقال في اللغة اإلنكليزية،
ب��م��ث��اب��ة «ال���ك���ري���م���ا ع��ل��ى ق���ال���ب ال��ح��ل��وى»
ّ
ألوب���ام���ا ،إذ اظ��ه��ر أن االق��ت��ص��اد يتوسع،
واستطاع  170000أميركي ايجاد عمل في

ال يزال أوباما يعاني
مشكلة بين الناخبين
البيض مقابل تقدمه
الكبير بين ناخبي
األقليات

شهر تشرين األول ،منهم حوالى 111000
ّ
في القطاع الخاص وحده .ورغم أن أوباما
ي��ن��ه��ي والي���ت���ه وح��ج��م ال��ت��وظ��ي��ف ال ي���زال
ّ
تسلم ّ
مهماته منذ
على حاله كما كان يوم
أرب���ع س��ن��وات ،أي  133.8مليون شخص،
ف���إن زي����ادة ال��وظ��ائ��ف ف��ي األش��ه��ر ال��س��ت��ة،
وال��ت��ح��س��ن ال��ط��ف��ي��ف ع��ل��ى ال��ت��ش��غ��ي��ل على
نحو ع��ام قد يدفعان قدمًا بحظوظه يوم

غد مع الناخبني .لكن رغم كل هذا التفاؤل
جانب مؤيديه،
بإعادة انتخاب أوباما من
ّ
ّ
ي��ب��ق��ى أن األرق�������ام ت��ش��ي��ر ال����ى أن�����ه ي��ع��ان��ي
ّ
مشكلة بني الناخبني البيض الذين يعدون
ُ
أنفسهم لييبراليني .وإذا انتخب أوب��ام��ا
غ���دًا ف��س��ي��ك��ون ق��د ن��ج��ح ب��أغ��ل��ب��ي��ة أص���وات
األميركيني م��ن أص��ول التينية ،وأفريقية
(أو الناخبني السود) والنساء (مقابل فشل

الجمهوريني مجددًا في استقطاب أصوات
األق��ل��ي��ات ال��ع��رق��ي��ة وال���ن���س���اء ،وخ��ص��وص��ًا
العازبات منهن) .وهناك سخط كبير بني
الناخبني البيض الليبراليني تجاه أوباما،
ّ
بسبب م��ا ي��ع ّ��دون��ه تخليًا منه عنهم ،هم
ال��ذي��ن أوص��ل��وه إل���ى منصبه ،ومحاولته
تفضيل التعاون الحزبي مع الجمهوريني
في قضايا ع ّ��دة ،لتمرير القوانني ،عوض

سيدتان ساحرتان إلى جانب املتنافسني
املعركة ال تنحصر فقط
بني أوباما ورومني ،بل
تمتد أيضًا إلى زوجتيهما:
ميشال وآن .سيدتان
ساحرتان ،لكل منهما
مميزات تجعلها محبوبة
بني الجماهير ،وفي أغلب
األحيان أكثر من زوجيهما

ال����زوج����ة ،ه���ي ال��ج��ن��دي��ة امل���ج���ه���ول���ة ،لكن
األش����د ت��أث��ي��رًا ف���ي أي م��ع��رك��ة م��ص��ي��ري��ة،
ف��ك��ي��ف إن ك���ان���ت م���ع���رك���ة ال����وص����ول ال���ى
ال���ب���ي���ت األب�����ي�����ض .ال������ى ج����ان����ب ال���رئ���ي���س
الديموقراطي ،توجد ميشال أوباما (48
عامًا) ،أول سيدة سوداء للبيت األبيض.
ه��ي «األم ال��ق��ائ��دة» ،ك��م��ا تسمي نفسها،
ّ
وتعد
التي تخوض معركة ضد البدانة،
دع��ام��ة أس��اس��ي��ة ل��زوج��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��ذي
تفوقه شعبية.
وبعدما كانت غير متحمسة في البداية
ل�لإق��ام��ة ف��ي البيت االب��ي��ض (ك��ان��ت تفكر
في البقاء في منزلها في شيكاغو حتى
نهاية ال��ع��ام ال��دراس��ي) ،م��ا لبثت ميشال
ّ
باملهمات امل��ح��ددة للسيدة
أن اضطلعت

خالل املناظرة األخيرة في فلوريدا الشهر املاضي (سكوت أوديت ــ رويترز)

األولى بمزيد من الحماسة والنجاح.
وألن حضور ميشال أوباما بات مطلوبًا
ال���ي���وم ف���ي امل����ارات����ون االن��ت��خ��اب��ي ،أق��ام��ت
خالل االشهر الخمسة األخيرة  95جولة
ل��ت��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ع��ن م��زاي��ا زوج���ه���ا ،ال��ذي
ي��ح��ت��اج «إل�����ى أرب�����ع س���ن���وات اض���اف���ي���ة»،
وعن القيم أو صعوبات الحياة اليومية.
وت��ج��اوزت شعبيتها ب��ـ 13نقطة شعبية
ب����اراك اوب���ام���ا م��ع  69ف��ي امل��ئ��ة م��ن اآلراء
امل��������ؤي��������دة ،ب����ح����س����ب اس�����ت�����ط��ل��اع أج����رت����ه
«واشنطن بوست» و«اي بي س��ي» من 4
الى  7تشرين االول املاضي.
وب����ع����د خ���ط���اب���ه���ا أم�������ام م���ؤت���م���ر ال���ح���زب
ال���دي���م���وق���راط���ي ،وص��ف��ه��ا ه������اورد ك��ي��رت��ز
م��ن «ن���ي���وزوي���ك» ،ب��أن��ه��ا «ال��س��ي��دة االك��ث��ر
ش���ع���ب���ي���ة ف�����ي ال������ب���ل��اد ،ون���ج���م���ة امل���وض���ة
ومتحمسة للنظام الغذائي السليم ،واشد
انتقاد وجه اليها هو أنها توصف أحيانًا
بالحاضنة الوطنية».
والسيدة االميركية األولى ال تمر بدون ترك
ً
أثر ،أوال من حيث قامتها فهي بطول 1,80
سنتيمترًا أي بقامة زوجها تقريبا (1,85
سم) ،ومن حيث شخصيتها وجاذبيتها؛
فهي ودودة لطيفة ال تفارقها االبتسامة،
ت��ح��ب امل������زاح ،وال ت��ب��خ��ل ب��امل��ع��ان��ق��ة ال��ت��ي
يحبها االميركيون.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ع��ام  ،2010أصبحت السيدة
األم��ي��رك��ي��ة األول����ى بطلة مكافحة ال��ب��دان��ة
ل��دى االط��ف��ال م��ع حركتها «ليتس م��وف»
(ل�����ن�����ت�����ح�����رك) ،ف�����أك�����ث�����رت م������ن اط��ل�االت����ه����ا
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ،ال���ت���ي ل���م ت���ت���ردد ف��ي��ه��ا عن
القيام بحركات رياضية .وللتشجيع على
اتباع النظام الغذائي الصحي السليم في
ب�لاد تشتهر بالهمبرغر ،أن��ش��أت حديقة
للمزروعات العضوية في البيت االبيض،
ح����ي����ث ت����دع����و ت��ل��ام�����ذة امل������������دارس وت����ق����دم
خضار حديقتها الى رؤس��اء ال��دول الذين
تستضيفهم .وه��ي تدير مع جيل بايدن،

زوج������ة ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ،ج��م��ع��ي��ة ت��س��اع��د
عائالت املحاربني القدامى.
أما آن رومني ( 63عاما) ،فقد عرفت كيف
ت��ك��س��ب ق��ل��وب االم��ي��رك��ي�ين اث���ن���اء الحملة
االن��ت��خ��اب��ي��ة ،ال���ت���ي ك���ان���ت م��ه��م��ت��ه��ا فيها
اض����ف����اء م��س��ح��ة ان���س���ان���ي���ة ع���ل���ى ال���ص���ورة
الباردة لزوجها.
وبعدما اتهمتها معلقة ديموقراطية في
ن��ي��س��ان امل���اض���ي ب��أن��ه��ا «ل����م ت��ع��م��ل ي��وم��ا
واحدا في حياتها» ،ردت آن رومني بكتابة
أول تغريدة في حياتها «اخترت البقاء في
املنزل وتربية ابنائي الخمسة .صدقيني
أنه عمل» .وهبت أميركا بأسرها ،وميشال
أوب����ام����ا ف����ي ال��ط��ل��ي��ع��ة ،ل���ل���دف���اع ع����ن ع��م��ل
األم��ه��ات ف��ي امل��ن��زل .وذل��ك م��ا أعطى دعمًا
لزوجة املرشح الجمهوري ،بدون التشديد
على االط���ار املميز ال���ذي ع��اش��ت فيه على
ال������دوامُ .
وول�����دت ال��ش��اب��ة آن دي��ف��ي��س ،قبل
ان تتزوج رج��ل األع��م��ال السابق الفاحش
ّ
ال��ث��راء ،ل��ت��ؤل��ف معه ثنائيا ج��ذاب��ًا ،أيضًا
وس��ط عائلة ث��ري��ة م��ن متشيغن (ش��م��ال).
ول�����م ت���ك���ن ق����د ت�����ج�����اوزت ال���ع���ش���ري���ن ع��ام��ًا
عندما تزوجت الشاب ميت ،الذي كان في
الثانية والعشرين بعدما اعتنقت الديانة
امل��ورم��ون��ي��ة لخطيبها .وان��ط��ل��ق الثنائي
للدراسة ،وكانا يعيشان «في طابق تحت
االرض ،يأكالن املعكرونة والتونا املعلبة»،
كما روت أمام مؤتمر الحزب الجمهوري.
وآن روم�������ن�������ي ال������ت������ي ت�������ع�������ودت ال����ح����ي����اة
السياسية ،بعدما كانت «السيدة االولى»
ف����ي والي������ة م���اس���ات���ش���وس���ت���س ،ال���ت���ي ك���ان
زوج��ه��ا ح��اك��م��ه��ا م��ن  2003ال���ى  ،2007ال
تفارق االبتسامة محياها ،وقد عرفت كيف
ت��ج��ذب االن��ظ��ار اث��ن��اء الحملة االنتخابية
الرئاسية .واصبحت الورقة املؤثرة لزوج
كثيرًا ما يبدو فاترا وبعيدًا عن اهتمامات
الطبقة الوسطى.
(أ ف ب)

